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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ให้มีประสิทธิภาพ   
โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอก  (SWOT  Analysis)  ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ก าหนด   จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ท าให้รู้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนฯ  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและ
ตอบสนองต่อโอกาส  ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  และสามารถก าหนดประเด็นที่ต้องด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ  
ฉบับนี้ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์  1  บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู  มุ่งเน้นให้การ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ยุทธศาสตร์  2  พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเสริมสร้างให้ข้าราชการครูมีวินัยทางการเงิน   ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  และการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการติดตามและควบคุมการด าเนินงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ  โดยน าระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  และระบบการเงินการบัญชี  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด  รวมถึงการให้ความส าคัญกับ        
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้เป็นที่รู้จักของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการก ากบั  ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียน 

ยุทธศาสตร์  4   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ  ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดโครงการ  กิจกรรม  ตัวชี้วัด  เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจและ
เป้าหมายการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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ส่วนที่ 2 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

สภาพปัจจุบัน  

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  จึงได้
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2540  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2540 – 2546  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับจัดสรร        
เงินงบประมาณจากรัฐบาลจ านวนทั้งสิ้น  1,200,000,000  บาท  ต่อมาในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมอีกจ านวน  120,000,000  บาท  เงินทุนหมุนเวียนฯ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาภาระ
หนี้สินให้แก่ข้าราชการครู  โดยการให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4  ต่อปี  วงเงินให้กู้ยืมรายละ
ไม่เกิน  200,000  บาท  ช าระคืนภายใน  8  ปี  (96 งวด)  เพ่ือน าไปช าระหนี้สินที่มีอยู่เดิมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

ปัจจุบันส านักงาน  ก.ค.ศ.  ได้ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ครู  ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ. 2558  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   พ.ศ.  2558  และในปี  พ.ศ.  2561  ได้ปรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม  โดยขยายวงเงินให้กู้ยืมเพ่ิมขึ้นรายละไม่เกิน  300,000  บาท   

  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู พ.ศ.  2558  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน  ชื่อว่า  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู    
อยู่ในส านักงาน  ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ  

การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
2. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จ านวนไม่เกินสามคนจาก
ผู้ที่มีความรู้  ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์  หรือการลงทุน  ด้านกฎหมายหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน
เป็นกรรมการ  ให้ผู ้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ   และให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ส านักงาน  ก.ค.ศ.  จ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ต่อมาพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  2558  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
วันที่  25  กันยายน  2558  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  ซึ่งส่งผลให้องค์ประกอบของ  
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เปลี่ยนแปลงไป  ดังนี้ 

1. จ านวนองค์คณะเดิม  จ านวน  11  คน ลดลง  3  คน  คือ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. ประธานกรรมการ  เปลี่ยนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

3. กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  3  คน  คือ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนส านักงบประมาณ  และผู้แทนหน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน  3  คน  (ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์  การลงทุน  
กฎหมาย  หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง)   

5. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

3. ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2558  ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับ  รายจ่ายประจ าปี  และแผน 

การด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินให้กู้ยืม 
(4) ก าหนดระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(5) ก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ  ของผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มาจากการสรรหาและพนักงาน  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(6) พิจารณาและก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 

(7) ก ากับดูแล  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(8) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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โครงสร้างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน           
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

ประธานกรรมการ 

2. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน                              
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) 

กรรมการ 

3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน (ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์               

การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง)   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
 

ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

 
คณะอนุกรรมการก ากับ 
ติดตามลูกหนี้ค้างช าระ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ / เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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               อัตราก าลังของภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
 

อัตราก าลังปัจจุบัน 

กลุ่มงาน 
ข้าราชการ พนักงานเงินทุน 

รวม 
โครงสร้าง ปฏิบัติงานจริง โครงสร้าง ปฏิบัติงานจริง 

ผู้อ านวยการภารกิจ 1 1 - - 1 
กลุ่มบรหิารเงินทุนหมุนเวียน 4 3 2 1 6 
กลุ่มตดิตามการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 3 2 3 3 6 
กลุ่มกองทุนส่งเสริมครูและสวสัดิการ 3 2 2 2 5 
กลุ่มการเงินและบญัช ี 2 1 5 4 7 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 4 3 3 3 7 

รวม 17 12 15  13  32 

ผลการด าเนินงาน 

1) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้ข้าราชการครูกู้ยืม  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูกู้ยืม  เพ่ือน าไปช าระหนี้สินเดิมที่มีอยู่  วงเงินรายละไม่เกิน 
300,000.00  บาท  โดยมีข้าราชการครูได้รับอนุมัติ  ให้กู้ยืมไปแล้วจ านวน  56,574  ราย  เป็นจ านวนเงิน  
4,290,609,670  บาท  โดยมีผลการอนุมัติให้กู้ยืม  ปี  2558 - 2560  ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ วงเงินจัดสรร (บาท) อนุมัติ (ราย) วงเงินที่อนุมัติ (บาท) 
พ.ศ. 2559 500,000,000.00 320 78,554,573.12 
พ.ศ. 2560 100,000,000.00 174 34,015,590.72 
พ.ศ. 2561 100,000,000.00 143 32,877,230.14 

 
2) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครู ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยน าผลการส ารวจข้อมูลความต้องการกู้ยืม ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูที่มีต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และปัญหาอุปสรรคที่พบ มาวิเคราะห์เพ่ือน าผลที่ได้   
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

3) จัดท าโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งในส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
เพ่ือให้ทราบและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4) จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่กับข้าราชการครูผู้กู้ยืม และข้าราชการครูบรรจุใหม่ เพ่ือให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ 
การมีวินัยทางการเงิน และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6) การด าเนินงานด้านการเงิน มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน  (โดยย่อ)                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 
 2556 2557 2558 2559 2560 
สินทรัพย์รวม 1,506.47 1,524.90 1,550.61 1,568.10 1,706.11 

- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,200.88 710.53 555.10 689.43 1,027.96 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 305.60 814.37 995.51 878.67 677.49 

หนี้สินรวม 8.25 10.36 0.42 6.53 5.17 
- หนี้สินหมุนเวียน 8.25 10.36 0.42 6.53 5.17 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - - 

ส่วนของทุนรวม 1,498.22 1,514.54 1,535.81 1,561.58 1,700.93 
- เงินกองทุน/ทุนประเดิม 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,320.00 
- ก าไรสะสม 298.22 314.54 335.81 361.58 380.93 

 
 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย  (โดยย่อ)                                                                  (หน่วย : ล้านบาท) 
 2556 2557 2558 2559 2560 
รายได ้ 26.94 41.72 60.85 59.39 46.59 

- อัตราการเติบโตของรายได้ -26% 55% 46% -2% -21.55 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 16.34 18.19 33.66 33.80 26.96 

- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 61% 44% 55% 57% 57.86 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (สุทธิ) 10.59 23.53 27.19 25.59 19.63 
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7)  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานรอบสิ้นปี  2555 – 2560  โดยปี  2555  ได้  3.3520  คะแนน  ปี  2556  ได้  1.893  คะแนน  
ปี  2557  ได้  3.3588  คะแนน  ปี  2558  ได้  4.4864  คะแนน  ปี  2559  ได้  3.6821  คะแนน  และปี  2560 
ได้  3.897  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      แผนภูมิแสดงระดับคะแนนการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning)  เพ่ือประเมินปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ในมุมมอง    
ของ  Balance Score Card  ที่กระทรวงการคลังใช้เป็นกรอบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
ได้แก่  ด้านการเงิน  ด้านปฏิบัติการ  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน  ได้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกด้วย  SWOT Analysis  เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่
มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ  ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  
รวมทั้ง  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเงินทุนหมุนเวียนฯ  สรุป
ได้ดังนี ้
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S 

จุดแข็ง 
(Strength) 

S1  มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
     ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558   
     เป็นกฎหมายหลักในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
S2  มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน    
     ข้าราชการครูที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
S3  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และการแก้ไข 
     ปัญหาหนี้สิน 
S4  ผู้บริหารเงินทุนระดับสูงของทุนหมุนเวียน สามารถบริหารจัดการ ให้ค าปรึกษา แนะน า   
      และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S5  มีกลไกในการด าเนินงานได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ที่มีความรู้ 
     ความสามารถจากหลากหลายสาขา และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการก ากับ ดูแล  
     และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S6  มีการประชาสัมพันธ์งานของเงินทุนหมุนเวียนฯ อย่างต่อเนื่อง 

 
W 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

W1  การจัดท างบการเงินยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก       
การเก็บรวบรวมต้องใช้เวลา และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

W2  ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ยังไม่ครบถ้วนและยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 
W3  หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืม มีข้ันตอนและเอกสารประกอบ     
       จ านวนมาก ใช้เวลาการด าเนินงานค่อนข้างนาน 
W4  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนฯ บางส่วนราชการและบางเขตพ้ืนที่การศึกษา              
       ยังปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนด  

 
O 

โอกาส 
(Opportunity) 

O1  รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส           
      การเข้าถึงบริการของรัฐการดูแลระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม  รวมถึงการแก้ไขปัญหา 
      หนี้สินอย่างเป็นระบบ 
O2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นให้              
       ทุกภาคส่วนร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ   
      พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง   
O3  ข้าราชการครูยังมีความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
O4  ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายจากกระทรวงการคลังเพ่ือด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
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T 

อุปสรรค 
(Threats) 

T1  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ส่วนราชการหักเงินเพ่ือช าระหนี้ให้ 
     สหกรณ์ก่อนเป็นล าดับแรก  ลูกหนี้บางรายจึงมีเงินเหลือไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ 
     เงินทุนหมุนเวียนฯ 
T2  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557  
     ซึ่งเป็น กฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่  ผู้ค้ าประกัน และผู้จ านอง      
     ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น 
T3  หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูผู้กู้ยืมไม่หักเงิน       
      เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน 
T4  ธ.ก.ส. บางสาขาขาดการก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระอย่างจริงจัง 

 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis ได้น ามาวิเคราะห์

ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท ากลยุทธ์และ    
แนวทางการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนี้ 

1. กลยุทธ์จากการใช้จุดแข็งและโอกาส  (SO) 
  1)  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายและสภาพปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ข้าราชการครู 
  2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ      
ความพึงพอใจ โดยการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาปรับปรุงพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น   
  3) การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

2. กลยุทธ์จากการพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับโอกาส  (WO) 
 1)  การเสริมสร้างความมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับข้าราชการครูผู้กู้ยืม  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเอง 
 2)   การพัฒนาบุคลากร  เป็นการแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ด้านการเงิน การคลัง และบัญชีทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
  3)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. กลยุทธ์จากการพัฒนาจุดแข็งและอุปสรรค  (ST)   
  1) การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อป้องกัน      
การเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน  
  2) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ในประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 

 4. กลยุทธ์จากการพิจารณาจุดอ่อนและอุปสรรค  (WT) 
  -  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 

การก าหนดยุทธศาสตร์  

 เงินทุนหมุนเวียนฯ  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (Environmental Scanning) เพ่ือประเมิน
ปัจจัยภำยในและภำยนอก  ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  Balance Score Card  
เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์  และน ำมำสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies) 
ของกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“เงินทุนหมุนเวียนช่วยบรรเทำภำระหนี้สินให้แก่ข้ำรำชกำรครู  รวมทั้งมีวินัยทำงกำรเงิน 
  และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”   

พันธกิจ  
1. แก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 
2. บริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมข้ำรำชกำรครูให้มีวินัยทำงกำรเงิน  มีควำมพอเพียง  และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ 1  บรรเทำภำระหนี้สินที่จ ำเป็นและเร่งด่วนของข้ำรำชกำรครู 
 ยุทธศำสตร์ 2  ส่งเสริมข้ำรำชกำรครูให้ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศำสตร์ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สิน 
  ข้ำรำชกำรครู 

 ยุทธศำสตร์ 4  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรพัฒนำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข 
  ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

เป้าประสงค์ 
1. ภำระหนี้สินของข้ำรำชกำรครูในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดลงจนไม่ เป็นปัญหำต่อ         

กำรปฏิบัติหน้ำทีแ่ละกำรด ำรงชีวิต 
2. ข้ำรำชกำรครูน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
3. กำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
4. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีสมรรถนะและขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
5. กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์วิธีกำรและแนวปฏิบัติต่ำงๆ  มีควำมเหมำะสมและทันสมัย 
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ผลผลิต 
1. ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือบรรเทำภำระหนี้สินที่มีอยู่เดิม 
2. กำรบริหำรงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูมีประสิทธิภำพสูงขึ้น

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้ำรำชกำรครู 

ตัวช้ีวัด 
1. ข้ำรำชกำรครู  (ผู้สอน)  ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม  จ ำนวน  999  คน 
2. ระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  หรือแนวปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำ  จ ำนวน  6  เรื่อง 
3. ข้ำรำชกำรครูที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับกำรมีวินัยทำงกำรเงิน  จ ำนวน  555  คน 
4. ผู้ปฏิบัติงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ที่ได้รับกำรเสริมสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  จ ำนวน  684  คน 
5. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำ  1  ระบบ 

งบประมาณ  
1. ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  จ ำนวน  132,224,000.00  บำท 
2. ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  จ ำนวน  131,050,000.00  บำท 
3. ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  จ ำนวน  129,916,000.00  บำท 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  สำมำรถใช้เป็น
กรอบในกำรบริหำรเงินทุนให้มีประสิทธิภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครู  รวมทั้งมี   
ควำมทันสมัยก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงครบถ้วน  ส ำนักงำน  ก.ค.ศ.
จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนและเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
นโยบำยของรัฐบำลและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ทั้งนี้  เพ่ือลดข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นไม่ให้เป็น
อุปสรรค  ต่อกำรด ำเนินงำนในระยะยำว  และเพ่ือรองรับนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  2560  หมวด  6  รัฐต้องด ำเนินกำรให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้
มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภำคเอกชน  ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ  โดยรัฐ  
มีหน้ำที่ด ำเนินกำร  ก ำกับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล  
ทั้งนี้  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อย  ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ  และกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย 
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2. นโยบำยของรัฐบำล  (พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ)  รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยที่สอดคล้อง
กับหน้ำที ่ 3  ประกำรคือ  1) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  2)  กำรด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง  ๆ 3)  กำรส่งเสริม
ควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ  กล่ำวคือได้น ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศว่ำด้วย
กำรเข้ำใจเข้ำถึงและพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักส ำคัญใช้ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งทรงเน้นควำมพอดีพอสมพอควรแก่ฐำนะควำมมีเหตุผลและกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิด
ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12  แนวทำงของ  คสช.  และควำมต้องกำรของประชำชน  
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยที่ครอบคลุมปัญหำทั้งระยะเฉพำะหน้ำที่ต้องท ำทันที  ระยะกลำงที่ต้องท ำต่อไป 
หรือต้องรอกำรใช้บังคับกฎหมำย  และระยะยำว  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ  โดยกำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม  ระบบกำรออมและระบบสวัสดิกำรชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนมำกขึ้น  รวมทั้งกำรดูแลให้มีระบบกำรกู้ยืมที่เป็นธรรมซึ่งนโยบำยทุกด้ำน
ต้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่องค์กรกำรปกครอง ทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ 

3.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที ่ 12  พ.ศ.  2560 – 2564  ให้ควำมส ำคัญ  
กับกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในทุกระดับยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ  ให้ควำมส ำคญักับกำรสร้ำงกระบวนกำรมีสว่นร่วมของทุกภำคสว่น  
ในสังคม  และกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจของประชำชน  พัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลในทุกมิติอย่ำงบูรณำกำร 
และเป็นองค์รวม  ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย  ปี  พ.ศ.  2570  เป็นเป้ำหมำย  ซึ่งในด้ำนกำรศึกษำได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย 
และมีเป้ำหมำยให้คนไทยเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี ้ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้ำสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

4. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ฉบับที่  12  (พ.ศ.  2560 – 2564)   
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของ ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ให้มีประสิทธิภำพ 
  ซึ่งก ำหนดแนวทำงกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ไปสู่กำรปฏิบัติ  ตำมยุทธศำสตร์ผลิต 

พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ข้อที่  12  แก้ไขปัญหำหนี้สินครูอย่ำงเป็นระบบ  และเน้นปลูกฝัง
ค่ำนิยมควำมพอเพียงให้ครูในกำรด ำรงชีวิต 
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 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

1. เพ่ือให้มีแนวนโยบำย  และกรอบกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  ที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ      
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิดผลประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของเงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น 
3. เพ่ือเป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจให้มีประสิทธิภำพ  รวมทั้งมีกำรประสำนงำน

กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบ  โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  ทุกขั้นตอน 
4. เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  ของกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนฯ  ด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้มีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล 

และมีควำมคุ้มค่ำสูงสุด 

 กลยุทธ์  โครงการและกิจกรรม  

ส ำนักงำน  ก.ค.ศ.  ได้น ำผลจำกกำรกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  (Environmental Scanning) 
มำก ำหนดกลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือรองรับยุทธศำสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  และลดข้อจ ำกัด    
กำรด ำเนินงำน  ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู 

กำรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้ำรำชกำรครูกู้ยืม ตำมวัตถุประสงค์ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.1 กำรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ
ให้ข้ำรำชกำรครูกู้ยืม 

ค.1 จัดสรรเงินทุนหมุนเวยีน   
ให้ข้ำรำชกำรครูกูย้ืม 

ข้ำรำชกำรครไูดร้ับ
อนุมัติให้กู้ยืม เพื่อน ำไป
ช ำระหนี้สิน 

ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรช่วยเหลือ
บรรเทำภำระหนี้สิน  ส่งผลให้มี
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สูงขึ้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2  :  พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มุ่งเน้นพัฒนำกระบวนกำรเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรครูมีวินัยทำงกำรเงิน ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิต     
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ในครัวเรือน เพ่ือป้องกันกำรก่อหนี้เพ่ิมใน
อนำคต 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.2 เสริมสร้ำงกำรมีวินัยทำง
กำรเงิน ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิต
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ในครัวเรือน
ให้กับข้ำรำชกำรครู  

ค.2 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครมูี
วินัยทำงกำรเงิน และด ำเนิน
ชีวิตตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้ำรำชกำรครผูู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนฯ  และ
ข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่
ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม  
ได้รับควำมรูเ้กี่ยวกับกำร
มีวินัยทำงกำรเงินและ
เศรษฐศำสตรค์รัวเรือน 

ข้ำรำชกำรครูทีเ่ข้ำร่วม
กิจกรรมมีวินัยทำงกำรเงิน  
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับและ
น ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
มำปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ส่งผลใหม้ี
คุณภำพชีวิตดีขึ้น   

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู

มุง่เน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรตดิตำม  ควบคุมกำรด ำเนินงำนและกำรเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรให้บริกำร
เงินทุนหมุนเวยีนฯ  โดยน ำระบบกำรควบคุมภำยใน  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  และกำรเงิน
กำรบัญชี  เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด  กำรก ำกับ  ติดตำมหนี้ค้ำงช ำระเงินทุนหมุนเวียน  
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้เป็นที่รู้จักของข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร     
โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
ด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำร 
คณะอนกุรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ตลอดจนกำรพัฒนำกำรท ำงำนเป็น
ทีม และสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

ค.3 โครงกำรเสรมิสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนเงินทุน
หมุนเวียนแกผู่้ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงำนเงินทุน
หมุนเวียนที่ได้รับกำร
พัฒนำเสรมิสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนเงินทุน
หมุนเวียน 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏบิัติงำนทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค 
สำมำรถปฏิบตัิงำนด้ำนเงินทนุ
หมุนเวียน  และกำรเงินกำรบัญชี 
ได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบยีบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรฯ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.4 กำรประชำสมัพันธ์ของเงินทุน
หมุนเวียนฯ  
 
 
 
 
 
ก.5 พัฒนำระเบียบ  หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และ แนวปฏิบตัิกำร
ด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ให้มีควำมเหมำะสม  และ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
ก.6 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคมุภำยใน โดยก ำหนดปัจจยั
เสี่ยง และสภำพแวดล้อมของ  
กำรควบคุมภำยใน เช่น ระบบ 
ข้อร้องเรียน กำรตรวจสอบควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ และ   
กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี  
เพื่อควบคุมควำมเสี่ยง 
 
 

ค.4 โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพเจำ้หนำ้ที่
ผู้ปฏิบตัิงำนเงินทุนหมนุเวยีน
ส ำนักงำน  ก.ค.ศ. 
 
ค.5 กำรพัฒนำระบบกำรเงิน   
กำรบัญชีของเงินทุนหมุนเวยีน 
 
 
 
 
ค.6 กำรประชำสัมพันธ์         
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
เงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
ค.7 โครงกำรปรบัปรุง และ
พัฒนำระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีกำรด ำเนินงำนเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
 
 
 
 
ค.8 กำรติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนเงินทุน
หมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรของเงินทุน
หมุนเวียนได้รับกำร
พัฒนำ 
 
 
คู่มือระบบกำรเงิน     
กำรบัญชีของเงินทุน
หมุนเวียนที่ได้รับกำร
ปรับปรุงให้มีมำตรฐำน
และทันสมัย 
 
มช่ีองทำงกำร
ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนเงินทุน
หมุนเวียนที่หลำกหลำย 
 
 
 
จ ำนวนระเบยีบ  
หลักเกณฑ์  วิธีกำร  
แนวปฏิบัติที่ได้รับกำร
ปรับปรุง 
 
 
 
 
รำยงำนผลกำรควบคุม
ภำยในและกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรของเงินทุนหมุนเวยีน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น 
 
 
คู่มือระบบกำรเงินกำรบัญชีของ
เงินทุนหมุนเวียนสำมำรถ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้อยำ่ง
มีประสิทธภิำพ 
 
 
ข้ำรำชกำรครู ผู้เกีย่วข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไปได้ทรำบข้อมลู 
ข่ำวสำรและกำรด ำเนินงำน
เงินทุนหมุนเวียน ผำ่นสื่อตำ่งๆ 
เช่น เอกสำร วำรสำร 
หนังสือพมิพ์ Website เป็นต้น 
 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร  
สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติและ
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเงินทุน
หมุนเวียนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 
 
 
เงินทุนหมุนเวียนฯ สำมำรถ
จัดกำรควำมเสีย่ง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรด ำเนินงำน  และเกิด
ควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำน
จะเป็นไปตำมระเบียบ
ข้อบังคับท่ีก ำหนด 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.7 กำรก ำกับ  ติดตำมหนี้ค้ำง
ช ำระเงินทุนหมุนเวียน เพื่อป้องกัน
กำรเกิดปัญหำและอุปสรรคที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
เงินทุนหมุนเวียน 

ค.9 กำรก ำกับ ติดตำมหนี้
ค้ำงช ำระเงินทุนหมุนเวียนฯ 

มีแนวทำงกำรก ำกับ
ติดตำมลูกหนี้คำ้งช ำระ
ส่งผลใหจ้ ำนวนลูกหนี้
ค้ำงช ำระลดลง 

ข้ำรำชกำรครูทีม่ีหนี้ค้ำงช ำระ
ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
และมีคณุภำพชีวิตทีด่ีขึ้น 

  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย       
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.8 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ฐำนข้อมูลเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวยีนให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

ค.10 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศกลำง เพื่อกำร
บริหำรเงินทุนหมุนเวียน 
 
 

มีระบบสำนสนเทศ และ
ฐำนข้อมูลเงินทุน
หมุนเวียนถูกต้อง และ    
เป็นปัจจุบัน  
 

ระบบสำรสนเทศ และ
ฐำนข้อมูลเงินทุนหมุนเวยีน    
มีควำมทันสมัย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  สำมำรถสนับสนุน     
กำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวยีน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสดุ 
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แผนภมิูแสดงความเช่ือมโยงจากนโยบายของรฐับาลสู่ส านักงาน  ก.ค.ศ.  

นโยบายรฐับาล 

- การลดความเหล่ือมล า้ของ

สงัคมและการสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรฐั               

- การศึกษาและเรียนรู้  

การทะนุบ ารงุศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

แผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564)   

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : ผลิต พฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 4  :  พฒันาระบบบริหารงานบคุคลของ คร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษาให้มี   
                      ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 
       โดยก าหนดแนวทางการน าแผนพฒันาการศึกษา ไปสู่การปฏิบติัตามยทุธศาสตร ์: ผลิต 
พฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ข้อท่ี 12  แก้ไขปัญหาหน้ีสินครอูย่างเป็นระบบ      
และเน้นปลูกฝัง่ค่านิยมความพอเพียงให้ครใูนการด ารงชีวิต 
 
 

ข้อ 4.6 พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครท่ีูมีคณุภาพและมีจิตวิญญาณของ      
ความเป็นคร ูเน้นครผููส้อนให้มีวฒิุตรงตามวิชาท่ีสอน น้าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือช่วยคร ูหรือเพ่ือ    การเรียนรู้  ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์   เป็นต้น รวมทัง้ปรบัระบบการประเมิน
สมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน และการพฒันา
คณุภาพผู้เรียนเป็นส าคญั 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

วิสยัทศัน์ เงินทุนหมนุเวียนช่วยบรรเทาภาระหน้ีสินให้แก่ข้าราชการคร ูรวมทัง้มีวินัย                 
ทางการเงิน  และด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

ยทุธศาสตร ์

1.  บรรเทาภาระ
หน้ีสินท่ีจ าเป็น
และเร่งด่วนของ
ข้าราชการคร ู

2. ส่งเสริมข้าราชการครู
ให้ด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการเงินทุน
หมนุเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหน้ีสิน 

 

 ข้าราชการ

ครศึูกษาบุคลากรทางการ
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐานใน การพฒันาเงินทุน
หมนุเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการคร ู

  หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

พนัธกิจ 
1. แก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ข้าราชการคร ู
 

2. บริหารจดัการเงินทุนหมนุเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน    
ข้าราชการครอูย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

3. ส่งเสริมข้าราชการครใูห้มี
วินัยทางการเงิน มีความ
พอเพียง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินขา้ราชการคร ู



 

 

 

 

 Strategy Map เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 F2 เพิ่มประสิทธิภาพ                          
ในการบริหารจัดการหนี ้

S1 ตอบสนองความต้องการ                        
ด้านบรรเทาภาระหนีข้องข้าราชการครู 

F1 รักษาระดับรายได้                  
ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 

I1 พัฒนาคุณภาพ                  
ในการด าเนินงาน 

I2 เพิ่มประสิทธภิาพ                          
ในกระบวนการจัดเก็บหนี ้

I3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน           
เพื่อให้บริการด้านกู้ยืม 

 

I4 พัฒนากระบวนการ เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงินให้ข้าราชการครู 

I1 พัฒนาคุณภาพ        

ในการด าเนนิงาน 
L1 เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบั

ดูแลของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

L2 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการความเส่ียง เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

L3 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
และตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

L4 ระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อ
การเพิ่มประสิทธภิาพใน
กระบวนการปฏบิัติงาน 

L4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ทุนองค์กร ทุนสารสนเทศ ทุนมนุษย ์

กา
รเง

ิน 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

กา
รป

ฏบิ
ัติก

าร
 

กา
รพ

ัฒ
นา

ทุน
 

วิสัยทัศน์ :  เงินทุนหมุนเวียนช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ข้าราชการครู                                                      
รวมทั้งมีวินัยทางการเงิน และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพือ่แก้ไข
ปัญหาหนี้สินขา้ราชการครูมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 

ข้าราชการครูด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดลงจนไม่เป็น

ปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่และ       
การด ารงชีวิต 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วน
ของข้าราชการครู 

ส่งเสริมข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

                 
 ข้ า
ราชการครู 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการคร ู
 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค ์
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กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์
วิธีการและแนวปฏิบัติต่างๆ 
มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย 

 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะและ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 



132.2240 131.0500 129.9160 393.1900 ส ำนักงำน 

ยุทธศาสตร์ 1 บรรเทาภาระหน้ีสินของข้าราชการครู ก.ค.ศ.

    กลยุทธ์ : การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืม ภำรกิจ

 1) กำรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้ำรำชกำรครูกู้ยืม  - จ ำนวนข้ำรำชกำรครู 333 333 333 999 100.0000 100.0000 100.0000 300.0000 กองทุนและ

ท่ีได้รับอนุมัติให้กู้ยืม สวัสดิกำร

 2) กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนและ  - จ ำนวนคร้ัง 30 30 30 90 0.8672 0.8672 0.8672 2.6016 ทำงกำรศึกษำ

คณะอนุกรรมกำร (ส่วนกลำง)

 3) กำรจัดสรรเงินงบประมำณเพ่ือสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำย  - จ ำนวนคร้ัง 2 2 2 6 6.0919 6.0919 6.0919 18.2757 

ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินทุนส่วนรำชกำร 

และคณะอนุกรรมกำรเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ( 228 แห่ง) 

 4) กำรจ่ำยค่ำบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯให้กับ ธ.ก.ส.  - จ ำนวนคร้ัง 12 12 12 36 15.0000 13.0000 11.0000 39.0000 

ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน 

                 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 

                 เศรษฐกิจพอเพียง

 5) โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูมีวินัย  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 185 185 185 555 1.3000 1.3000 1.3000 3.9000 

ทำงกำรเงินและด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2562 2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

รวม

ส านักงาน ก.ค.ศ.

2564

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

รวม

โครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู (พ.ศ. 2562-2564)
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2562 2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

รวม2564

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

รวม

ยุทธศาสตร์ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ

      กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร     

 6) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 228 228 228 684 2.4000 2.4000 2.4000 7.2000 

กำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ แก่ผู้ปฏิบัติงำนเงินทุนฯ

 7) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 33 33 33 99 0.2993 0.2993 0.2993 0.8979 

เงินทุนหมุนเวียนฯ ส ำนักงำน ก.ค.ศ.

 8) กำรพัฒนำระบบกำรเงินกำรบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนฯ  - จ ำนวนคร้ังกำรประชุม 1 1 1 3 0.2600 0.9538 1.6823 2.8961 

      กลยุทธ์ : การประชาสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน    

 9) กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  - จ ำนวนช่องทำง 3 3 3 3 - - - -

เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ กำรประชำสัมพันธ์

     กลยุทธ์ : พัฒนาระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 

                 แนวปฏิบัติการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 10) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีกำร  - จ ำนวนเร่ือง 3 3 3 9 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 

ด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียน

      กลยุทธ์ : การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 11) กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  - จ ำนวนคร้ัง 4 4 4 12 - - - -

เงินทุนหมุนเวียนฯ (กำรควบคุมควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน 

และกำรตรวจสอบภำยใน)

      กลยุทธ์ : การก ากับ  ติดตาม

                  หน้ีค้างช าระเงินทุนหมุนเวียน

 12) กำรก ำกับ  ติดตำมลูกหน้ีค้ำงช ำระและลูกหน้ีท่ีถูกด ำเนินคดี  - จ ำนวนลูกหน้ี 50 50 50 150 0.9000 0.9000 0.9000 2.7000 

ตำมกฎหมำย ท่ีถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2562 2563

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

รวม2564

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู

 13) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงเพ่ือกำรสนับสนุน  - จ ำนวนฐำนข้อมูล 1 1 1 3 -         - - -

กำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ

 14) กำรจัดจ้ำงพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนฯ  - จ ำนวนอัตรำพนักงำน 15 15 15 15 3.3628 3.4951 3.6326 10.4905 

 15) กำรจ่ำยเงินสมทบประกันสังคม  - จ ำนวนคร้ัง 12 12 12 36 0.1327 0.1327 0.1327 0.3981 

 16) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสรรหำพนักงำน 0.0100       0.0100       0.0100       0.0300 

 17) ค่ำวัสดุใช้สอยส้ินเปลือง 0.3000       0.3000       0.3000       0.9000 

 18) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.3000       0.3000       0.3000       0.9000 
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